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Die Organifation der öfterreicfcifcNn €fperantobew<gung.
D ie folgenben 3 e^ en follen ber grossen 

SÄenge neuer 9ln bänger, bie ba« (E'jperauto 
in fester Qeit in Ofterreid) gewonnen bat, 
einen (Sinblid in unfere Bewegung ermög* 
liefen unb fie anregen, fiel) burds Befolgung 
ber aufge^eigten fliidstlinien, ta tfrä ftig  baran  
5U beteiligen.

D ie © lieberung ber (£'fperantiftens’chaft 
ift folgenbe:

'Die einzelnen © fperantiften hüben D ifdp  
runben , (Gruppen, Vereine.

Diefe entfenben V ertreter in bie (5)perantO' 
SBertreterfdjaften ber einzelnen $unbe«länber 
(Landestraroj de A. E. D.).

D ie V ertre ter ber einzelnen (Gruppen 
(jahrtoeife entjpred)enb ber 5tu^at)l it)rer 
Sftitglieber beftelli) treten aHjät)rlicf) 311 
einer A. E. D .^ o n fe re n j  ^uiammen, in 
toelcher bie Leitung (Direktantaro) ber 
österreichischen S jperan to  - 35ertreterfcf)aft 
(Aüstria Esperanto-Delegitaro, abgefiir^t 
A. E. D.) m it einfacher S tim m enm ehrheit 
gett>ät)lt tDirb.3unt^ßräfibtum(Prezidantaro 
de A. E.D.) geboren aufser biefen 'ißerionen 
nod) bie £anbe«Uorftänbe (Landestroj).

S)ie le$te 2Bat)t erfolgte bei ber Sfonferenj am 
1. 3ännei b. 3 . in SLUen. grgebniŝ: 33orjtpenber 
Obeiinfpeftor fougo (Steiner, 2. S3orfi§enbet^iariften- 
prooinätal P. tftanj Meftan, 3. SSorfifcenber SSillU 
halb Vogler ©eneralfefretär SHaimunb Ged),
8efretare Seherin grl. 3ftarie SRüfluet unb gadp 
leistet Skaj Seja!, ©äcfelroart 3onobecoeTmalter 
ftran$ Staun, 2. 6äcfelraart Uniueifttätsaffifientin 
ftrau 3)r. Siane ‘SomonfoS, ^reffebieujtleiter 
SDr. @mtl Pfeffer.

Diefe freie, unpolitische O rgan isa tion  
lüjjt ben einzelnen Crfperantiftcn unb (Gruppen 
grössten S p ie lrau m  für il)re A rbeit, bie 
jebod) in inniger 3 'üb lung m it ber Leitung 
uor sieb geben rnujg, bam it biefe ihre Unter» 
ftüpung p lanm äßig, jeitgeredst unb am  
richtigen O rt bcioerfftelligen fönne.

ipiê u ift aufserbem folgenbe« nottoenbig:
1 . bafs jeber (Sjperaniift ben 31nfd)luB- 

an eine beftetsenbe G fperantogruppe fud)e 
(A nfragen an ben ^ors'ipenben m it 9{üd* 
p o rto ) ;

2. SSerfebr ber Gruppen mit ber Leitung, 
über bie l>anbe«oorftänbe, ba in oielett 
fällen ber ânbe«Uorftanb bereit« ttmnfd)« 
gemäß eingreifen tann;

3. bafs bie W erbearbeit für S fp eran to  
feiten« ber © ruppen unb ßin^elefperantiften 
ben örtlichen V erhältnissen entfpred)enb 
burcbgefübrt roerbe, toobei ihnen bie oon ber 
A. E . D. herausgegebenen W erbem ittel gute 
D ienfte leisten m erben;

4. baß jeber einzelne © iperantift an bie 
Leitung ber A . E . D. bie ta r n e n  aller ihm 
befannten (Sjperantiften be^iebungŝtoeife 5In* 
fänger m it V eruf«angabe unb genauer 
fd jrift ju r  ißeroollftänbigung be« Überblicfe« 
befanitt g ib t ;

5. baß bie G ruppen ^ur 9iid)tigftellung 
ber © ejaintlifte bie SJätglieberoer^eicbniffe 
ui er tel jährlich (S änner, ? lp ril, 3 uli unb 
C  hoher) jufam tnen m it einem furzen Dätig* 
t$f«hericht einfenben;
' 6 . baß bie @ fperantiftenf(^aft ftet« um ^

y  0 Ŭ. 0 0  i - &
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geljenb über aüe mtditigen SBortommmffe 
(^ereinsoeranftü ltungeu , flurfe, 33erorb- 
nungett u. bgl.) nn bic Leitung M itte ilu ng  
madje, bam it bie S erid jte rfta ttu n g  an bie 
9lu£lanb*preffe über bie gesamte öfter- 
reidpfdje Sfperantobem egung ^eitgeredjt unb 
oerläfilich erfolgen fbnne;

7. baft jeber (Sfperantift bie offizielle 
öfterreidpfdje (Efperanto^ßeitung „A ü stria  
Esperantisto“ lefe.

N ähere 9(u3fiinfte erteilt ber SBotfifteube. 
Dlnfrijrift: O berinfpeftor ber ofterreid)ifd)en 
Sunbeöba^nen .£>ugo © teiner, Slifamberg 
bei üföieit.

fcrperanto-0om$dienft in der 
minoritenkirche.

2>er ofterr. fatl)olifcfte (£fperanto=93uitb 
labet zu bem am 21. F eb ru a r 1926 um 
10  lll)r norm, in ber M inoriten fird je  fta tt- 
finbenben (Efperanto*@ otteŝbienft m it Sßre* 
bigt ein.

£>erfelbe oeranftalte t © oun tag , ben 
31. b. 3R. um 18 U br in Sßien, I., © teiubU 
gaffe (5, einen SBortrag in beutfd)er ©prad^e 
„3)er fiinfzadige © tern  ber © fperantiften" 
(£>err fßroöiitzial g ra n z  M eftan).

„äaUo, SRaöio!“
§lm 12. g e b ru a r  1926 fenbet bie 

© ta tio n  W C C O , M in n efo ta , U. S. A. 
(JöeUc 4 1 6 .4  m ) zur (Erinnerung an  ben 
berühm ten fßröfibenten H brafjam  Sincoln 
(geb. 12. II . 1809) ein S u tc o ln ^ ro g ra m m  
in ( E f p e r a n t o .  © enbeftärfe 5 0 0 0  S a t t .  
& ie © enbung beginnt fü r M i t te le u r o p a  
ungefähr um 5  Ubr m orgens am 13. II. 
1926 . ^ ö r e r g e b n i f f e  m oŭen an unfer

S3latt bis längften» 20 . II. I. 3 .  berichtet 
werben (genaue ?lnfd)rift, 9 Ipparatforte). 
$)a£ ausführliche © efam tergebnis mirb ber 
© ta tio n  W CCO  befanntgegeben.

fftcuc (Efpcranto-ftiirfc beginnen:
V. SRargaretcnplafc 4 (£af6).

Sftittrood), ben 20. 3ünnet 1926: 19 h gfp.-©erein 
„Ronforbo" (©eitrag 4 S.)

VII. SReubaugaffe 42.
SRontag, ben 1 . ftrbruar 1926: 16 h für penfionierle 

üe^rfräfte (unentgeltlich-) 18 80 h—19 h gjpe* 
rantoJfrmDerfation (10  S.) 19—20*30 h ©fpe« 
ranto-Stenographie, @tnf)eit3furjfd)rtft (10  S.)

S)ienötag, ben 2. gebruar 1926: 18—19 30 h 
Wntängcrfurö für iJehrfräfte bet franjöfifd)en 
©pradje (10  S.)

fturSIeiter $>ireftor i^ofef ©d)amanef, Seftor für 
©iprranto an ber £ed)nifd)en §od)fd)ule SBien. 
6 d)lufc ber Shufe Sttitte 3Rat.

'?lnfängerfur8 für 9ftittelfd)uUef)rer, Setter: £>r. 
/  ©pmn.-5)it. © ocL

©orbereitungŝfutŝ'T ut bie ftaatl. S e i) ta rn t3-
Prüfung (©ebingung: 9Ritteljd)ul*2Raturü),
Setter: $ r. 2Ö. ©mital;

9luSfünfte burd): 6 fp. Seretnigung b. ftübt. 9ln- 
geteilten, 28ien IV., ©djäffergaffe 3.

(Ffperanto-töruppe bcS tonriftcnöcrcinS „Süe
fHaturfrcunbc", SSicit I I ,  labet ju Ausflügen etn:
24. I. 9törbl. SBienertualb. 3uf. 8 Ul)t Steunjalbegg, 

güljr. ^interrciter.
31. I. §üttelborf-Jtat)ienberg. guf. ©tabtbalmjlation 

^ŭttelborf, 9 Ubr, gü^r. 9t. ©oppe.
7. II. ©epneeberg. ülbfahrt üortagä 18 Uf>r 15 nad) 

©aperbad). £ouren!arte 3. gübr. 3  ©ube$.
14. II. ©opbienalpe. 3uf- 8 Ul)t 3t), ©iabtbahm 

[tation §üttelborf. giibr. Allein.

Bevorzugen Sie
bei E i nkäu f en  stet« in un
serem Blatte ankündigende

E s p . - f r e u n d l i c h e  F i r m e n
und beziehen Sie «ich auf „A.-E.“

RADIO-WIEN (WELLE 530)
Esperanto-Kurs jeden Montag und Donnerstag, 19 Uhr 5 Min. bis 19 Uhr 35 Min. M.E.Z.
Oie Zeitschrift „Radio-Wien“ (Adr.: Wien, I., Stubenring 1) enthält die ausführlichen 
Stundentexte; außerdem die Programme von Wien, Graz und den wichtigsten europäischen 
Rundfunkstationen nebst Artikeln liter., musikal, populär-wissenschaftl. und technischen Inhalte«.

Vierteljährl.: S 8 50; Einzelhefte: 80 g.
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„Radio-Wien (Welle 530) “ Übungsecke zum Esperantokurs.
Geleitet von Walter San t a  1. Vorsitzender der BVertreterschaft der Wiener Esperanto-Vereine*.
Longa letero al miaj auskultantoj. (Sin langer '-Brief an meine $örer.
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Wien, la l an de januaro 1926. 
Tre estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!

Certe interesos vin aüdi, kie kaj kiel 
via nuna instruanto raem lernis E.-on. 
Tial mi intencas, per ĉi tiu letero vin 
.informi pri tio.

Mi devis partopreni la inondrailiton. 
En (la monato) junio de (la jaro) mil 
naücent dek ses(a) okazis, ke oni kaptis 
min sur la rusa batalkampo kun multaj 
aliaj kamaradoj. Ni estis transportataj 
Orienten kaj venis en diversajn interesajn 
lokojn de tiama Ruslando, nuna Sovjet- 
lünio.

Multajn monatojn ni vivis estante 
militkaptitoj en la militkaptitejo en 
Nikolsk-Usurisk.

Tie mi sidis la tridekan (tagon) de 
-(la inonato) aprilo 1920 vespere kun 
aliaj kaptitaj oficiroj en la senluma ba- 
rako kaj ni interparolis pri diversaj aferoj.

Iuteralie s-ro ĉefleŭtenanto Braun el 
Wien elparolis ankaü la nomon Esperanto. 
Demandite pri tiu ĉi lingvo li devis de- 
tale raporti pri ĝi. Subite kaptis min 
intereso pri la mondhelplingvo kaj mi 
diris: „Kara sinjoro! Mi petas, bonvolu 
al mi E.-on instrui.“ Sinjoro Braun res- 
pondis: „Mi tion volonte farus, sinjoro. 
Sed vi scias ja, ke mi post du tagoj 
ostos transportata hejmen.“ Oni tiam 
komencis la interŝanĝon de militkaptitoj 
rusaj kaj austriaj. „Tarnen mi dezirus, 
aŭdi almenaü kelkajn lecionojn.“ Tri 
okazis.

Car mia instruanto ne povis daurigi 
la instruon, li prezentis min al hungara 
leŭtenanto Bela Szij, kiu laü sia civila 
profesio estis instruisto. Poste mia in- 
struinto forvojaĝis hejmen per oceanŝipo 
«1 la baveno Wladiwostok — kun aliaj 
feliĉaj kamaradoj.

Mia nova instruanto estis tre bona 
esperantisto, sed — li parolis nur hungare, 
mi nur germane kaj nia komuna lingvo 
povis esti nur Esperanto. La instruo estis 
tre interesa. (Daurigo sekvos.)

Söien, ben 1. 3ünner 1926.

©epr geachtete Tarnen uitb Herren!
S i^er wirb ge interejfieren ju hören, wo uub 

tüte 3hr je&iger Seprer ( =  Untermeifer) felbft @1' 
peranto gelernt tjat. TeSpalb beabfidjtige id) mit 
biefem Briefe, fie bariiber ju unterri4 ten(!).

3 4  tnufete ben ©eltfrieg mitma4 en(!). 3 nt 
(TOonate) 3 »ni (bes 3 ®hre$) 1916 gefc^a  ̂(e3). baB 
man mid) auf bent ruffif4 en ©4 la4 tfelbe mit toielen 
anberen Kameraben fing. 2Bir nmrben nach Offen 
be örbert ( =  mären Seförbertmerbeube; uub fanteit 
in öerfchiebeite intereffante Orte beit bamaligen Stufe' 
lanb, (bet) jefcigen ©omjet'Union.

SSiele SJionate lebten wir als ( =  feienb) Kriegs* 
gefangene in bem Kriegsgefangenenlager in Stifolsf- 
UfuriSf.

Tort fafe i4  ant 30. (Tage bei 2Jtonat8) April 
1920 abenbs mit anberen gefangenen Offizieren in 
ber lidjtlofen ^öaraefe unb mit unterhielten un$ 
über beriefeiebene Angelegenheiten.

Unter aitberem fpta4 iperr Oberleutnant 93raun 
aus SBien auch ben tarnen Sfperanto aus. Gefragt 
über biefe Sprache mufete er ausführlich über fie 
berichten. $iö$lich paefte mich baS Qntereffc an (!) 
ber SBelthilfSfprache ur.b ich fagte: „hiebet $err! 
3 4  bitte, wollen ©ie mir ®fperanto beibringen (!).* 
$err 33raun ermiberte (== antwortete): „ 3 4  würbe 
baS gerne tun, (mein) §err. Aber ©ie miffen ja, bafe 
i4  in (na4) 2 Tagen heimbeförbert (werben) werbe." 
9Jtan begann bamalS ben Au3tauf4 oon ruffif4 en 
unb öfterrei4 o’4 en Kriegsgefangenen. „Trofebem 
( =  beruuxh) würbe i4  münf4 en, menigftenS einige 
Seftionen ju hören." Trei fanben ftatt.

SBeil mein ilehrer (!) ben Unterri4t ni4t fortfefeen 
(=  bauern ma4en) fonnte, fteflte er mi4 bem 
ungarif4en Seutnant 93ela ©5ij öor, wel4er feinem 
Btöilberuf na4 Lehrer (!) war. hierauf (== bann) 
reifte mein Unterweifer mit (=  mittels) finem ©ee* 
f4iff bom §afen SSlabimofiocf aus hf' m — mit 
anberen glücfü4en Kamerabeu.

aitein neuer Sehrer war ein fehr guter (Sfperantift, 
aber — er fpra4 nur ungarif4, i4  nur beutf4 unb 
unfece gemeinfame ©pra4e fonnte nur Sfperanto 
fein. Ter Unterri4t war fehr intereffant.

(Jortfefcung folgt.)
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La ekzercauta Esperantisto. — Per öbettbr (Trperontift.
Geleitet von Dr. Emil Pfeffer ,  Presseleiter der .Vertreterschaft der Esperanto-Vereine

Österreichs“.
Mokte Mir marbordo.1) 111 In ĉielou ne lonire posedos, ili en-
N&chis auf (dem) Strande. Sie den Himmel nicht lange werden besitzen, sie ver-

(Walt Whitman.) srlutas la stelojn mir äajne;
schlingen die 8terne nur scheinbar;

Aus dem demnächst in der „Tagblatt-Bihlio- 
thek* erscheinenden: „ E r s te n  E s p e r a n to - L e s e -  
b u c h f t t r A n f ä n g e r  und  K u r s  e* von Dr. E. Pfeffer.

Kokte nur marbordo
Nacht« auf (dem) Strande
Maras infano kirn nia patro,
Steht (ein)Kind mit seinem Vater,
AI orienta pŭlnna ĉielo anprenrlgardante.
Zum östlichen Herbathimmel aufwärts schauend.

Tra la malliimo,
Durch die Finsternis,
IMiin rabemaj, lum-eatingaj nnboj en
Während räuberische, licht löschende Wolken in

nigraj ntasoj dtavastigng, •)
schwarze Massen «ich ausbreiten.

Profunde pondante, minace kaj kun rapido
'r ie f hängend, drohend und mit Kchnelle

pur la ĉielo krozante kaj malait-
auf dem Himmel kreuzend und hinab
igante,
sich senkend,

Leviĝa* nieze de diafana zon' etera,
Steigt inmitten eines durchscheinenden Athergürbels,

restiuta ankoraü eil la orlento,
der geblieben noch im Osten,

(«runde kaj silente la reĝa stel’de Jopitero.
Groß und «tili der königl. Stern de« Jupiter.
Kaj tuj en ĝla prokslmo, nur iora pli alte,
l'nd  dicht in »einer Nähe, nur ein wenig höher
Naĝas la dellkataj fratinoj de Plejadoj»
Schwimmen die zarten Schwestern der Pie jaden»

La infano snr marbordo tenas la manon
l)as Kind am Strande hält die Hand

de V patro,
de« Vaters,

Tiiijn lum-estingajn nubojn rigardante, kiuj
Jene lichtlöschenden Wolken schauend, die

en la profundo balriau Öion triumfe
in der Tiefe bald alles im Triumph
englutos,
verschlingen werden,

Kaj ploras silente.
Und weint stille,

Ke ploru, infano,
Nicht weine, Kind,
Ke ploru, vi vuia kara.
Nicht weine, du mein Liebling,
Lasu min per tiuj kisoj forigi viajn larmojn!
Laß mich mit diesen Küssen wegtun deine Tränen!
La rabemaj nuboj ne longe tri-
Dio räuberischen Wolken nicht lange werden

um fad os,
trium phieren,

*) maro ©?ecr, bordo Ufer. *) v u ia  geräumig, breit, 
dis-vast-igi ficb auSbrciten.

Jopitero ekaperos denove, paciencu,
Jup iter wird erscheinen wieder, gedulde dich,

rigurdu en alia nokto, la Plejadoj
schaue in (einer^anderen Nacht, die Pie jaden
eklumos denove,
werden auflcuchten wieder,

Ui estas senmortflj, ĉiuj ĉi steloj, la ar-
8ie sind unsterblich, alle diese Sterne, die sii-

ĝentajkajla oraj lumados denove*
bernen und die goldenen werden leuchten « ieder,

La grandaj steloj kaj la maigrandaj steloj
Die großen Sterne und die kleinen Sterne

ree radios, ili daüros,
wieder werden strahlen, sie werden dauern,

La koloaaj senmortaj sunoj kaj la daür-
Die gewaltigen unsterblichen Öonnen und die aus-

emaj meditemaj lunoj lum-
dauernden nachdenklichen Monde w erde»
ados denove.
leuchten wieder.

Kaj cetere, kur infano, 6a vi funebras
Und übrigens, teure« Kind, ob du trauerst

nur pro Jupitero?
nur um Ju p ite r?

(’u vi atentas nur la entombigon de la
Oh du beachtest nur das Begräbnis d e r

steloj!
Sterne ?

Ekzistas io
Es gibt etwas

(Per miaj Ilpoj vin karegante, mi flnatras
(Mit meinen Lippen dich liebkosend, ich flüstere

gin al vi,
es dir(zn),

Donas al vi la untian aludon, la enigmoit
Gehe dir die erste Anspielung, da» Rätsel

kaj ĝian ŝlosilon),
und seinen Schlüssel),

Ekzistas io ankoraü p!i senmorta ol la
Es gibt etwas noch unsterblicheres als die

steloj,
Sterne,

(Älultaj entombigoj, multaj tagoj kaj noktoj
(Vriele Begräbnisse, viele Tage und Nächte

preterpasas!)
gehen vorüber!)

Io daüronta ankoraü pli longe ol la
Etwas, das dauern wird noch länger als der

brilanta Jupitero,
glänzende Jupiter,

Pli longe ol la suno au in sjn cirkulanta
Länger als die Öonneoderirgendwelcher kreisende

sat'lito
Satellit

Aü la radiantaj fratinoj de Plejadoj i
Oder die strahlenden Schwestern der Plejaden!
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15. Germana Esperanto-Kongreso,
München.

21. — 25. majo 1926 (Penteko>to).
Ĉi tiu kongreso estu grauda raani- 

festacio por nia ideo en la sudo de 
Germanlando. Do aliĝu! Programo en
la sekvonta numero.

Atentu! La unuaj cent sinanoncontoj 
paginte la normalan kotizon ricevos donace 
rememorajon en formo de HBi Hofbriiuhausj- 
kruöeto.

Mendu aliĝilojn per simpla poŝtkarto.
Sinanoncojn, informpetojn kaj mon- 

sendojn direktu al E s p e r a n t o - V o r 
h a n d  München, Lindwurmstraße 145/1.

Ce la fervojoj austriaj.
Antaü kelka tempo la direkcio Wien 

Südwest (direktoro s-ro d-ro Huber) 
publikigis cirkuleron, invitante per ĝi 
siajn submetitajn salajritojn ĉiurangajn 
«ĉe la direkcio kaj la aliaj Wien-aj serv- 
lokoj al Esp.-kursoj. La unua rezultato 
estis, ke ĉe la stacio „Südbahn“ (Sud- 
fervojo) per la speciale menciinda sen- 
iaca klopodo de 1' konduktoro Franz 
Presselmayer sin anoncis pli ol 120 fer- 
'vojistoj al kursoj. S-ano Presselmayer, 
kiu jam antaü jaroj komencis lerni Esp. 
en Prag, instigis sian kamaradon kon- 
duktoron Theodor Panis de la stacio 
Wien-Ost (Orientfervojo) al varbado kaj 
tiu ĉi varbis 00 kamaradojn. Tre imit- 
indaj faroj ! Sekve la 4. januaro komenc- 
iĝis 6 kursoj ĉe la fervojoj, kiujn gvidas 
ĉefinspektoro Steiner.

Nun ankaü la direkcio Wien Nordost 
{direktoro s-ro d-ro Wirth) igis similan 
cirkuleron kaj espereble ankaü la aliaj 
•direkcioj de nia respubliko (Innsbruck, 
Linz kaj Villach) sekvos plej baldaü. 
Oe la aliaj servlokoj en Wien kaj ankaü 
ekster Wien la varbado nun ekfunkciis. 
Ni ĉiam raportos pri pluaj progresoj en 
tiu ĉi tre grava fako.

Ni devas konstati, ke ĉiuj ĝisnunaj 
sukcesoj estas la konsekvencoj de la 
siatempa reskripto (publikigita en n-ro 11,

1925), per kiu la ĝenerala direktoro de 
la Aüstriaj Liglandaj Fervojoj s ro d-ro 
Josef Maschat instigis la tutan fervoj- 
istaron aüstrian al lernado de E. kaj 
permesis la portadon de E.-insigno dum 
dejoro.

La fervojadministraroj en aliaj landoj 
sekvu tiun ĉi imitindan ekzemplon de 
la aüstria.

Esperanto antaü juĝisto.
La 10. de dec. pasintjare s-roj Hans 

Korber, Ferry Kowarik kaj Gustav Göth 
devis sin starigi antaü punjuĝisto en Graz, 
ĉar laü la akuzo de la prokuroro ili arogis 
publikan oficon, kolektante rajtigite anon- 
cojn por la almanako de „Tutmonda 
Polica Ligou. Ili dankas ĉi tiun mal- 
agrablajon al tute ne konata Sherlok 
Holmes de la ĉi tiea kriminalistaro, kiu 
opiniis savi la mondon antaü granda 
katastrofo kaj distingiĝis. nur pro sia 
malenviinda nescio pri la ekzisto de TPL. 
La defendisto de la akuzitoj Dr. H a l b e d 1 
uzis la okazon, por pledi en la publika 
juĝejo por Esperanto kaj ĝiaj institucioj 
kaj atingis la malkondamnon de ĉiuj tri. 
Malofte domaĝo sen utilo!

IHoltekosta ortogratio. Kelkaj francaj kaj 
anglaj maternatikistoj decidiw kalkuli, kiom 
kostas ĉiujare la presado de franca kaj angla 
ortografioj postalantaj superfiuajn literojn, 
kiujn oni ne elparola*. sed kiujn oni de vag 
presi La rezulto de tiuj kalkuloj esti« la ek- 
kono, ke la simpligo de la ortografio en am- 
bau lingvoj konsiderinde malaltigus la preg* 
kostojn, precipe je la nuntempe alta prezo de 
la pre8materialoj. Oni elkalkulis, ke por ĉiuj 
gazetoj, en Francujo eiujare presataj, oni be- 
zonas 108 miliardojn da literoj. el ili estag 
14 miliardoj, 200 milionoj superfluaj. Por la 
presado de tiu ĉi oni bezonas presnigrajon 
por 12 milionoj da frankoj, kaj presante ihn 
sur apartan paperon, kostus tiu ĉi 25 milion- 
ojn da frankoj. En Anglujo sumas la elspezoj 
por la superÜua literoj por la tuta jaro 1*5 
milionojn da tuntoj sterlingaj por ia preg- 
nigrajo kaj por la nece9a papero 4 milionojn 
da sterlingoj. Jen la faktoj pravigas la ĝust- 
econ de 1’ Zamenhofa principo: por unu aono 
unu literon.

Esperantigia V. Klatil-Wien.

Mit Beilagen für: Landesverband d. Esp.-Eisenbahner Oestereichs
Oesterreichischer katholischer Esp.-Bund.
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Babilaĵo.
De d-ro A. Stecbe-Leipzig.

En bela horo enpenetrante en la 
proiundajoj» de 1’ germana literaturo 
mi foliumis antaü nelonge en la skrib- 
ajoj de Friedrich Hebbel. Kaj jen mi 
ektrovis tre originalspritajn eldirojn, kiuj 
precipe tenias pri la fonetiko de la di- 
versaj lingvo] kaj la nuancoj, je kiuj la 
unuopaj lingvoj alĝustiĝas al la celoj 
kaj deziroj de la menso.

Hebbel skribis: „La menso rilatas 
al la lingvoj kiel viro al la virinoj. 
Ankau li iam estis junulo kaj li havis 
ho belan amatinon, lia knabino lin tute 
komprenis, ĉiu lia sento, ĉiu lia penso 
resonis el ŝia brusto pli rk-e kaj diece, 
ŝia animo estis la harmonia eho de la 
lia. Tio estis la yreka lingvo. La ĉiela 
ligilo, kiu ligis ilin ambaü, delonge estas 
disigita, sed, se nun, kiam li estas tre 
aĝa, ankoraŭ foje venas horo feliĉega, li 
ankoraü lamentas pri tio, Le V\ ne p\u 
povas pasigi gm Lun \a unua amatino. La 
iatina estis lia domestrino, obstina ŝpar- 
ema mastrumantino, kiu en kestoj kaj 
Arankoj amasigis siajn trezorojn. sed 
malfaciligis al li ĉiun elspezon. La franca 
estas lia ĉambristino. Li ludetas kun ŝi 
kiel kutimas tion fari maljunaj sinjoroj 
post la manĝado,^ sed neniam ŝi havas 
la permeson proksimigi sin al li, se li 
pensas, neniam, se li sentas aŭ preĝas. 
La germana estas lia edzino. Li tiom 
amas ŝin kiom sian devon kaj vizitas 
ŝin, se li volas trovi semon kaj tarnen 
kelkfoje preferas ŝian duonfilinon la 
anglan. La italan li plejmulte ŝatas, 
ĉar ŝi havas kelkajn trajtojn de 1’ antaüa 
amatino kaj tute kiel ŝi povas ĝemi 
kaj plendi.“

Kien do Hebbel nun enmetus Es- 
peranton en tiun strangan kutimaron 
de F spiritaganta hohio, kiel karakterizus 
ii la rilaton de ĉi tiu arte farita lingvo 
al la menciitaj kulturlingvoj ? La nov- 
modan „Esperanto“-knabineton, vi de- 
mandas? Tute simple! Kiel kontoristinon! 
La moderna spirita mastrumado, kiun ja 
Hebbel ne jam konis, postulas flanke 
ĉe la nemoderniĝinta domestrino junan

viglan kunulinon, kiu komprenas ako- 
modigi sin al la novaj postu oj de inter- 
komunikiĝo kaj korespondado kaj rigardas 
en la mondon per klaraj, ĉiujn popolojn 
resumantaj okuloj.

Hebbel mortis 50jara en 1863 kaj 
do ne konis la tempon de la grandstila 
spirita kaj ekonomia evoluiĝo de la 
popoloj antaü la mondmilito kaj ankaii 
ne povis antaüvidi ]a plej novan epokon 
de malkvietoj kaj egaj malsimpliĝoj; 
alie li certe estus aliginta al si tiun 
klaraniman moviĝeman kaj interesan 
infanon „Esperanto“ ĝustatempe krom 
la aliajn sinjorinojn de sia domo.

Pri tio mi estas tute certa je ĉi tiu 
ĝisprofunda koninto de 1’ „eternvirineca“.

E.-igi8 Smital-Wien.

Sorto.
Ce la vino sidis iam Caesar kaj Brutus 

kaj ankoraü kelkaj alia Romanoj honor- 
indaj. Ili trinkis saĝecon el plenaj po- 
ka\oj. .len Brutus malĝoje d\r\s*. »Cvo 
estas sorto, vi Kviritoj ! Klare difinita 
estas la vojo de 1’ sorto, jam de eternäj 
tempoj. Kvankam vi, ho Caesar, ankoraü 
tro memfidas kaj vin sentas tre potenca, 
tarnen vi gvidas ne unu legion alie ol 
la devigo de la plej potenca sorto 
tion volas. Ci© estas sorto?“

Ridante Caesar respondis: „Melan- 
kolia amiko, kiel erara estas via parolo! 
Ne sorto estas ĉio, certe ne, sed ĉio 
estas volo! Kiel vi mem difinas, mi 
direktas la legiojn kaj min mem. Sorto 
estas nur facila preteksto de senergia 
homo, kiu al la nekontraüstarebla forto 
de la volo cedas kiel nebulo al la suno. 
Jes, volo estas cio!“

Subite Aglaja, la juna servistino de 
lia domo, tuŝiŝ la ŝultron de Caesar kaj 
diris: „Eminenta Caesar, via edzino Julia 
sendas min dironton al vi, ke vi venu 
senprokraste hejmen!“ „Restu do an
koraü, Caesar, restu!“ ĉiuj kriis, kaj 
Brutus mokis: „Restu do, konsulo; volu 
nur kaj restu ĉi tie!“

Sed Caesar rezigne tiris sian mantelon 
sur la ŝultron, vokis melankolie „Sorto“ 
kaj malaperis.

E.-igis prof. d-ro Schoiko-Melk^
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Boatveturado de German- 
lando al Hindujo.

Antaü kelka tempo la germano Schott, 
veturonta per boato Hindujon, estis post 
traveturo de 10.000 km longa distanco 
de Neuburg a. d. D. ĝis Kairo tie halt- 
igata per ribeloj, kaüzitaj per la mortigo 
de la angla guberniestro.

Reveninte Germanlandon litieatendis 
la permeson por daürigo de sia vojaĝo 
kontraüflue sur Nil-rivero.

Schott nun komencas sian duan 
vojaĝon.

Chfoje li kunportas du dismeteblajn 
boatojn, 90 cm larĝajn kaj 5 m longajn. 
La malsupra kava parto de la boatoj, 
plej grava, ĉar ĝi daŭre estas tuŝata de

la marakvo, konsistas el t. n. rosmar- 
haüto, t. e. kungluajo el kelkaj tavoloj 
de veltolo kaj gumo.

Juna amiko de Schott el Ingolstadt 
akompanas lin.

Interese estas, ke 300 personoj post 
sciiĝo pri lia unua vojaĝo proponis sin 
kunveturontaj.

La vojo de Schott estas jena: Lago 
di Garda — Mincio laufluen al Po — 
V enezia—Trieste—Dalmatina bordo—
Montenegro — Korinth — Athen. De 
Athen al Alexandria Schott intencas uzi 
vaporŝipon. De tie li daürigos en boato 
la veturadon al Port Said— Ruĝa Maro 
—Aden—Persa golfo al Hindujo.

Laü rAllg. Bergsteiger-Ztg.— Wien“
verk. H. Steiner.

Austria Esperanto-Delegitaro
Bisamberg bei Wien, Nr. 248.

3. A.E.D.-Konferenco en Wien
10. januaro 1926.

Malfermo je la 10a en kafejo „Schlösselhof*, 
VII., Alserstr. 15 per la ĝenerala sekretario 
de A. E. D , St einer,  kiu sciigas, ke s-ano 
Franz J. Schade siatempe rezignis je äia funk- 
ciado kiel prezidanto, ĝis la atakoj kontraü li 
flanke de „Heroldo- estos tute klangitaj, ke 
s-anoj kolonelo Zwacb pro malsaneto kaj 
Rogier el Graz pro alioj kaüzoj ne povis veni. 
pro kio li mem devas hodiaü prezidi.

Ĉ e e 81 a n t oj : De la prezidantaro: Schade, 
Steiner. Cech kaj la landestroj Goldmann- 
St. Pölten (Niederösterreich), Grössinger (an- 
etatauanto por Salzburg). Schwarz-Graz (anst. 
p. Stirio). Sinner-Wien (anst. p. Tirolio), 
Smital (Wien).

Krome Ja delegitoj de mnltaj grupoj.
La proponita tagordo senŝanĝe akceptita.
l . D i r e k t a n t a r a  rapor to.  KasistoC ec h 

sciigas pri nialbona stato de nia kaso. Malgrau 
grandega sparemo ni finas la jaron kun ŝuldoj. 
öener.-sekret. S t e i ne r :  La arbitracia komitato 
(afero Schade) ankorafi ne finis sian laboron 
sed plej baldaü raportos pri tio. La vigla 
grupo St. Pölten arangis E. ekspozicion. Pro- 
tektoro estis s-ro Schnofl, urbestro de St. 
Pölten, öar la urbestro ne povis ĉeesti, la 
1. vicurbestro Peer anstataiiante lin malfermis 
la ekspozicion. Ceestisdistnktalernejinspektoro 
Handel, la direktoroj de ambaŭ burĝlernejoj 
kaj reprezentanto de gazeto s-ro Pfeiffer. S ro 
Peer je tiu okazo sciigis la multnombran ĉe- 
estantaron, ke de nun oni instruos en ambaii 
hurĝlernejoj Esperanton. (110 geknaboj). En 
Krems gvidis s-ano Prov. Mestan la movadon.

Li translokiĝis al Wien. Lia adeptaro duü- 
rigis liajn klopodojn (80 personoj eklernis 
E-on). Ni interesigis ankau la distriktan 
lernejinspektoron en Krems, s-ron Trötzmüller. 
por nia movado. kiu afable konsentis äubteni 
la aferon. Komence de ci tiu jaro f-ino Prokopp 
ekmstruis en la geknabaj burĝlernejoj 55 ge- 
knabojn kaj 10 georfojn (senpagei. Ni sukcesis 
ricevi denove Radio-kurson (paiolanto Smital/, 
kiu bonege subteDas kaj helpas nian movadon. 
Ni ankau proponis al Ravag disaiidigon de 
E.-paroladoj, kiuj interesigis la alilandanojn 
por nia lando. Pri tio ni ankoraü intertraktas. 
Multaj aliaj kursoj ne nur en Wien sed en la 
tuta respubliko montras la viglun laboradon 
de nia aüstria samideanaro. Ce la Liglandaj 
Fervojoj ni havis grandan sukceson. Sekve de 
la per la ĝener. direkcio aranĝita enketo en 
somero sin anoncis pli ol 1100 fervojistoj 
ĉiurangaj el pli ol 100 lokoj de nia res
publiko. kiuj esprimis la deziron eklerni nian 
Jingvon. En aŭtuno la ĝener. direktoro d-ro 
Josef Maschat eldonigis reskripton, en kiu li 
i n s t i g i s  la aü'trian fervojistarou al lernado 
de E. kaj permesis Ja portadon de la E -in- 
signo dum dejoro. Granda faro. ĉar tiu per- 
meso estas la unua en tiu ĉi maniero en la 
mondo! Pro tio mi ĉi tie publike dankas al 
li. Ce la stacio Wien-Süd nun komencis kun 
pli ol 240 fervojistoj 6 kursoj. kiujn mi gvidas. 
En Graz 2. Knittelfeld 2 kursoj kun fervoi- 
istoj. La unua ŝtata ekzameno okazis. (iranda 
sukceso. Dankon al nia meritpl°na s-ano d-ro 
Wollmann. kiu ebligis ĝian instalon. En ĉiuj 
stacioj en Wien kaj en Korneuburg. Krems. 
Innsbruck. St. Pölten kaj Wr.-Neustadt nun 
pendas grandaj afiäoj kun la adresoj de la
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grupoj Al U.E A.-Oeneve ni sendis sciigojn 
por korekto de la jnrlibro „EsperantoMJeneve 
ĝis nun ne publikigi« la alsenditajn artikolojn 
pri , ŝtatu ekzameno knj sukceso Ce fervojoj“. 
I.a L. K. K. tre intense laborns. por fine 
trovi rimcdojn por forigi la deticiton de la 
XVla. Ni funebras (ĉiuj ekstara») pro la morto 
de jenaj gesamideanoj: Hofrnt Fuchs. Holrat 
Jungwirt, lernejfrato P. Fischer. filino de nia
L. K. Schröder, s-ino Krämer (kasistino de 
„Fideleco“) kuj policisto Kraus-Horn, c) < iazetar- 
serve*tro d-ro Pfef fer  raportas, ke multaj 
gazetoj estas favoraj al nia afero kaj konstante 
represus artikolojn ; sed ne ĉiuj. Ankaŭ ilin gajni 
estOH parto de laboro en venonta tempo. Kon
stant^ E.-kursoj estas en ,Handel“ (60.000 leg.) 
kaj „Regenbogen“ (infangazeto. 25 000 leg.). Ne- 
cesas propagandliteraturo, vortaroj kaj enkon- 
duka literaturo por progresintoj.

D ro Sos sciigas en la nomo de la 
kasrevizoroj, ke la kaso estas en bona ordo, 
kaj proponas eenSarĝigon. Unuanime akceptita.

2. Landestraraj raportoj a) Ti rol  io (anst. 
« ro Sinner-Wien):  Movado malvigliĝis
pro politikaj kaj tinancßj kaüzoj. b) S a l z 
burg (anst. Hr ös s i nge r -  Salzburg): La stato 
de la movado ne estas kontentiga, kelkaj 
kursoj okazis, la gazetaro ne oiam favora. 
c) St i r io (anst. Schwarz-Kraz):  Vigla mo
vado. Nun 6 kursoj. Hrandaj antaüpreparoj 
por la VI. Aüstria Esperunto-Kongreso en Uraz 

, (Pentekoston). d) M a l s upr a - Aüs t r i o  (Hold
mann-St.  Pölten): En 77 lokoj de nia lando 
estas esp-istoj. En St. Pölten 3 kursoj en 
popola altlernejo. 2 en burĝlernejoj. Ankaü en 
lluinfeld estas kurso en burĝlernejo. ejSupra-  
Aöst r io.  Landestro pol. msp. Mei s l eder -  
Linz ne povis veni, sendis leteron kaj sciigas 
per tiu, ke la movado ne sufiße vigliĝas. La 
polica rondo multe laboras.

3 Referato de Smi t a l  Wien pri „La nuna 
stato de E en Austrio kaj kion ĝi postulas 
de ni“ estia tre interesa. Ni pubiikigos ĝin 
tutan en venontn numero.

4. Novelektoj.  Lau proponoj de„Danubio“ 
kaj s-ano Smit.d estas elektitaj : Prezid. Cef- 
inapektro fervoja Hugo 8 feiner-Bisamberg, 
vicproz. Provincialo P. Fr. Mes t an kaj Will. 
Kogler-Hraz. ĝen. sekr. Raim Oech, sekr.-oj 
njstr. f-ino Marie M üllner-Korneuburg kaj 
fukinstruiato Max Lezak,  kasisto dogan-ĉef- 
administr. Fr. Braun,  2. kas. s-ino univers. 
asist. d-rino Liane Domonkos,  gazetara servo 
d-ro Emil Pfeffer,  helpanto Fr. Vasta.  Kas- 
revizoroj d-ro Sös kaj Max Ul t mann.  La 
nova p r ez i dan t o  dankas en la nomo de la 
novelektitoj kaj sciigas, ke la unua kaj ĉefa 
funkeio estu. plibonigi kaj plifortigi la or- 
ganizon de AED. — (Vidu la germanan tekston 
je ln komenco de tiu ĉi numero!) Li proponas 
ankaü viziti lau invito de la landest:o d-ro 
Blaas la landkonferencon en Innsbruck kaj 
ankaü samtempe öeesti invitotan landkon- 
erencon en Linz. Oni ne konsentis pro la kostoj.

4 J a r ko t i zo .  Propono Hmital  »S r — 
po organizita esp-sto. ĉar grava estonta laboro 
postulas monon. Longa diskuto. Parolis Cech. 
Klein, d-ro Pfeifer. Smital, Steiner. Sonnenfeld. 
Ultmann. Kompromispropono: „La grupoj pagu 
por la unuaj 20 membroj po 30 gr., por ĉiu 
plua 60 gr.“ Akceptita. I.a K. R.-kotizo por 
delegitrajto duonŝilingo restas la säum! Por 
la AED-kaso donncas „Asocio por komerco 
kaj helplingvo“ 25 S . la prezidanto 10 S. kaj 
anonima s-ino 10 Ŝ. Fino je la 1416.
2. Kuns ido en la hejmo de „Danubio“

komencigis je la 16a .
5. Proponoj .  a) Ebner-Klosterneuburg, 

ke AED. disdonu konmie subtenbiletojn iel 
artvalorajn al membroj de siaj suborganizoj, 
kiuj vendu ilin inter siaj membroj kaj la pu 
bliko La prezo ne estu pli alta ol 30 gr. 
S t e i n e r  sciigas, ke la pentristino f-ino 
Brennek (lernantino de li) en Krems senpage 
disponigas kelkajn desegnajojn ?1 Wachau, 
kiujn ni povos uzi por eldonado de post- 
kartoj ilustritaj. U l t m a n n  proponas glu- 
markojn. D-ro P f e f f e r  proponas imiton de 
„Deutscher Schulverein“ per eldonado de 
propagandiloj laü decido de la direktantaro 
meo. Akceptita. b) Altrichter-Korneuburg:  
Deviga abono de la oficiala organo „Austria 
Esperantisto“ pomembre. Smi t a l  subtenas. 
Schwarz-Uraz sciigas, ke la grupo en (fraz 
jam de du jaroj enkalkulis la abonprezon en 
ia jarkotizon kaj rekomendas la saman procedon. 
Kontraüas Salzburg. Innsbruck, St. Pölten kaj 
kelkaj grupoj en Wien (Klein). Schni i r-  
ma c h e r  por. U11mann rekomendas insistan 
instigon al la samideanoj por abono.

Prov. Mestan pledas porplejforta subteno 
kiel A. K L. E. jam faras. D-ro Pf e f f e r  
avertas kaj proponas: La konferenco esprimas 
la insistan alvokon al öiuj societoj. plimultigi 
la abonantaron. Car la stato de la oficiala 
organo estas minacata de Cesigo. se en la plej 
proksima tempo ne okazos riniarkinda kresko 
de la abonantaro. La gru]>oj kolektu abonojn 
kaj raportu ne pli malfrue ol post unu monato 
la rezultojn. Propono Pfeffer akceptita. c) Oech- 
„Danubio“ : Kolekti propagandajn lumbild- 
seriojn kaj aranĝi propagandvojaĝojn. Trans- 
donita al Direktantaro. (ref Cech.) d) Cech- 
„ Danubio“ : Instigo al „Fremden-Verkehrs
verein“ eldoni esp. lingvan broŝureton. Solvita 
laü raporto Smital. e) D-ro Pfef fer :  Irnito 
de la decido de l’„<Jermana Esp.-Asocio“ dis- 
doni hononnsignojn al por nia movado merit- 
plenaj personoj laü propono de la direktan
taro al la Ciujara „Austria E.-kongreso“. kiu 
dectdu per */4 da voĉoj (Transd. al Direkt.) 
f) Ci oldm ann - St. Pölten: Aranĝo de E,- 
semajno en A ustrio. (Transd. al Direkt.) g) H o 1 d- 
mann-St .  Pölten: „La E.-grupo Landskron. 
0. 8. R.. pruntedonas lumbildserion priespe- 
rantan. Tiun okazon ni uzu por aranĝi pro- 
pagandparoladojn.“ (Transd. al Direkt.) h) 
U o 1 d m a n n - St. Pölten: „Kolekto de E.-
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ekspozioio.*4 Je demando de 1'prezidanto s ano 
Schade  eciiga9, ke jam ekzistas granda ma- 
terialo. kiun oni povus uzi. (Transd. al Direkt.) 
i) Cech:  „Prizorgo de koreBpondantoj por 
A. E.-P. en ĉiuj ehloj lokoj en Aŭstrio “ Akcep- 
tita. ji G r ö - s i n g e r -  Salzburg: „Kreo de 
tutaŭstria E -statistiko.“ Akceptita k) Steiner:  
„Kolekto de adresoj de esp-istoj per la grupoj 
kaj izoluloj “ Akceptita.

6. E v en tu a 1 aĵoĵ. Smi tal :  „Ni sendu al 
A. L. L. E. respondleteron al la salutvortoj de 
B-ro protesoro fttto Simon en .La Socialisto“ 
(n-ro 1). Akceptita Ĉecb: „Kolekto de gazet- 
eltranĉajoj“ akc. Schwarz-Graz:  „Invito por 
la V [-a al Graz kaj sciigo. ke samtempe S. H.S. 
E.-kongre«o okazos en Maribor. kieR parto- 
prenantoj volas viziti nian kongreson Pente- 
kostlunde.“

La prezidanto espvimante sian dankon pro 
Ia iarita laboro fermas la konferencon je 
la 19a.

Tuj sendu
vian abonpagon (Ŝ 4.20), alie 
la gazeto ne plu ĝojigoe vin.

Krems.
La 2. januaro f-ino Prokopp, Atate 

ekzani. E.-instruistino, komencis E.-kur- 
sojn en la burĝlernejoj por knaboj (27 p.) 
kaj knabinoj (28 p.) kaj por 10 georfoj 
(senpage).

La distrikta lernejinspektoro Trŭtz- 
mŭller subtenas la aferon.

Austria kntolika Ligo Esperantist» 
(IKLE ) aranĝo9 dimanĉon la 31. januaro je 
la 17a, en Wien. I., Steindlgasse 6. sian gene- 
ralan kunvenon. Alparoladoj de Prov. W. Ned- 
wid, prezidanto de A K. L. E. kaj de la 
delegitoj. Post la oticiala parto de la kunveno 
Prov. Fr. Mestan parolos germanlingve pri la 
„Kvinpinta verda stelo de la esperantistoj“. 
Sekvos la ligokanto kaj diversaj amuzaĵoj.

E.-societo „Danubio“ okazigis la 11. janu
aro en sia ejo (kafejjgJElisahoL VII, Neubau
gasse 25) la nunjarän geöeralan kunvenon. 
Forta kresko de la societo, nun 90 membroj. 
La biblioteko nombras 550 verkojn. Nova 
estraro: Ĉech, prez.; Popper kaj Ultmann, 
vicprez ; Lempert kaj Stowasser, sekr. ; Ze- 
mann kaj Weininger, kas.; Sonnenfeld kaj 
Krähmann. bibl.; Klausberger. J. Metzger. 
Mair kaj F. Wipplinger. konsil.; d ro Pfeffer, 
Vasta kaj H. Wipplinger membroj de la bibli- 
oteka komitato; T. Kohn kaj Pinter, reviz. 
S ano kol onel o  Fr anz  Zwach elektita 
kiel honora  membro.  Jarkotizo 3 S. Kun- 
venoj eiulunde je la 19a.

Parolos ĉiufoje je la 19a 8-roj Sonnenfeld 
(la 18. I. pri „Moderna koncentracio eko-

nomia‘), dir-ro Bock (25. I. pri „Lingvaj de- 
mandoj"). Pech fl. II. lumbildparolado pri 
„ M on tenegro* i.

Oiuĵaŭde post la 19 a en kafejo Eckher. 
VII.. Lerchentelderstraße 23 konversaciaj ves- 
peroj. Gvidantoj: s roj Klaünberger kaj Mair. 
Gastoj bonvenintaj.

Agu kiel la grnpo en Graz (Hap. 
pri A. E D.-konferenco 5 b)!

Esp.-societo „Jumilaro*4 arangis general- 
kunvenon la 6 I. en sia hfjmo III Radetzky- 
straße 25. Nova estraro: Prez. Fr. Braun,
vicprez. s-ino C. Deutsch kaj A. Watkäny, 
«ekr. A. Klein, kas. f-ino E. Freund, bibl. f-ino 
J. Zimmer. Kurson Gvidas nun Wiirkiiny en 
lernejo II, Blumauergasse kaj tiun por pro- 
gresintoj ĉiun merkredon antau la kutirna 
kunveno Fr. Braun.

Parolos la s-roj Lackenbacher (20. I „Pil- 
grimado al la sankta defcstra mano„) knj 
Fr. Braun (27. I. „Knlendnro“).

Esp. societo .. Konkurdo4*, fondita de la 
nuna prezidanto s-ano Eduard Schntirmacher 
la 8 IX. 1925, montras grandon agemecon. 
Ĝi nombras jam 95 membrojn. kunvenns ĉiun 
jaŭdon en «ia hejmo V-, Margaretenplatz 4 
(Terrassenkafe). kie ĝi arunĝns ĉiam paroladojn, 
al kiuj la ge.samideanoj esta« invitataj.

^llnua E.*lniilĝo.a Parolis: La 8. januaro 
s-ro W. Smital pri „La scienca fundamento 
de la moderna instruado pri lingvoj"; la 15. 
s-ro Harold Jackson pri „E.-movado en Granda 
Britujo“. Parolos: La 22. s ro ing. Emil Sinek 
pri „La unuaj tagoj de ln fervojo-4 kaj la 29. 
f-ino Emma Raff pri „El mia vojago Napoli- 
Vesuvio-Pompei*.

• Kursoj komenciĝis:
Graz.

Oe la „Infanamikoj. grupo V-4 (20 partopr.) 
Gvid. s-ano Schwarz, fervojisto.

En Graz estas instalitaj du kursoj. Unu por 
fervojistoj ĉiurangaj (25 partopr., gvid. s-ano 
Schwarz, fervojisto) kaj dua por fervojistaj 
oficistoj (25 partopr., gvid. s-ano Bartel).

f  |  Plenumu bonoole tuj | |
§ |  la postulojn de la öefartikolo % •

Solvo de la enigmoj el n-ro 12.
I. 1. tafto, 2. nauzo, 8. lento. 4. ardeo, 

5. tramo, G. tempo, 7. -stelo, 8. kanto, 9. Petro.
II. 1. roso, 2. rozo, 3. Romo, 4. roko, 

5. robo. 6. rolo.
III. 1. kalo, 2. kelo, 3. kilo, 4. kolo, 5. kulo.
IV. 1. rido, 2. krido, 3. akrido.
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liiniarkindaj Presa.joj.
Galerie de XamenhofanoJ, kolektita de 

Ed vardo Wiesenfeld.  Eldonita de Heroldo 
de Esperanto. Horrem bei Köln — 80paĝa 
broSuro kun unu grupbildo, 18 portretoj kaj 
unu genealogin tabelo. La verketo estns komp- 
ilajo de serio da artikoloj, aperintaj en H. d. 
E., donanta al ĉiu leganto, kiu interesiĝas pri 
la familiaj cirkonstnncoj de nia neforgesebla 
kara Majstro. bonan okazon. inlbrmiĝi lau 
mallongaj datoj pri personoj, kiuj ludis ian 
pli-malpli gravan rolon en lia vivo. Precipe 
la biografiaj datoj pri la gepatroj. pri la 
Majstro mein kaj pri lia satata edzino estas 
por esperantistoj valoraj. La portretoj estas 
bonaj reproduktajoj de originalaj fotografajoj.

Kvankam la teksto estas generale Hue 
legebla. estus tarnen, okaze de atendebla dua 
eldono. rekomendindaj diversaj laü-esperanto- 
stilaj plibonigoj. D-ro Sös-Wien.

„Ausgeiviihlte Esperanto-Lektüre“ für
Antanger und Kurse, Wien, eldonejo Wallis- 
hausser 1925. 60 gr.=40 pf. Kiel unuan numeron 
de Esperanto-Germana Biblioteko. d-ro Emil 
Pfeffer jus eldonis tiun ĉi libreton. kiu certe 
Taros bonajn servojn al la absolvintoj de ele- 
mentaraj kursoj. Analoge al metodo Toussaint- 
Langenscheidt la tutan tekston akompanas 
laŭvorta interlinia traduko; ĝia valoro profitas 
de lingvaj klarigoj. kiujn la aütoro eble povus 
plimultigi en estontaj eldonoj. La elekto de 
la rakontoj kaj poemoj estas bonega, ĝi estas 
destinita al legado de jam maturaj homoj. La 
ekstero de la broŝuro tridekpaĝa estas tre bel- 
aspekta, la preso neta kaj agrabla. Do tre 
rekomendinda. Prof. 0. Simon-Wien.

Otlciala almanako de la „Tutmonda Ligo 
de la Ordo“. „Tutmonda Polica Ligo“, .Tut
monda Trafika Ligo“ kaj „Universala -lurnalista 
Konfedero“ ; kun muhaj ilustrajoj; redakt. 
R. H. de Marich.  ĝen. dir.; Wien 1925; 
administr. de „Ofic. Almanako“, Wien VI., 
Mariahilterstr. 105. Aüstrio.

Kvar kaj duonan cm dika libro, formato 
14X21. 975 pĝ.. kartonbindita en tolo! Kor- 
egan gratulon al la Ligo, kiu post la dua jaro 
de sia ekzisto sukcesis aperigi tian volumon. 
La viglecon de tiu laborantaro karakterizas 
ankaü la enhavo de tiu imponajo, kies titol- 
paĝon nntaŭas portreto de la polica prezidanto 
de 1’ Austria polico. d-ro Hans Schober, g-*n. 
prez. de .T.P. L.“, kaj faksimiligitaj salutvortoj 
de li. El la enhavo: Homa statistiko, la 269 
plej grandaj urboj; organiznj aferoj, doku- 
mentoj; pasintjara historio de 1’ movado, 
„Alkoholo kaj la krimo“, fragmentoj el la 
historio de la diverslandaj policoj, „Higiena 
polico“; statistikajoj pri la Ligo; diverslingvaj 
partoj: angla, franca, itala, hispana, sveda, 
deha, pola, germana.

Membro de „Tutmonda Lieo de la Ordo“ 
povas iĝi Ciu homo ordema. W. Smital-Wien.

Minor Karl, Esperanto-Deutsches Hand
wörterbuch. — Esperanto-Verlag Ellersiek & 
Borei G. m. b. H., Berlin und Dresden.

Ne la enhavo kiel vortaro, kompare al 
similaj libroj de aliaj eldonantoj, estas öefe 
priparolinda, sed la unua parto: — Endungen, 
Nachsilben, Affixe estas la titolo — meritus 
ampleksan pritrakton. Krome en la dua parto, 
t. e. la zorge prilaborata vortaro, la rimarkoj 
al la diversaj diskutindaj vortnj same kaüzas 
grandan valoron de la libro por ĉiu Esperan
tisto ; eĉ malpli rekomendinda por komencantoj 
ŝajnas esti la libro, ĉar multaj gravaj konsiloj 
kaj opinioj de la verkisto estas ne jam maturaj 
por ĝenerala akcepto aü uzado. Turnen la riĉa 
enhavo certe tre kontentigos eiun.

Franz J. Schade.
„Regperantoj“, familia dramo de Henrik 

Ibsen, trad. Oskar Bünemann; E.-Bibl Intern, 
n-roji 14/16; 2a eld. 1924; eld. Ellersiek & Borei, 
Berlin-Dresden; prezo: 0 40 Rm. — Ne konante 
la originalan lingvajon oni principe ne juĝu 
tradukaĵon. Tarnen — se la traduko laüstile 
estas laŭdinda. oni rajtas laŭdi ĝin. Ĉu mi 
laŭdu ? Ekzemploj pri uzo de ltngveroj: pĝ. 8 
„ĉambelanino (ĉambelanedzino)“ ; forloĝiĝi ĉe 
(al) vi“ ; „ke mi ne rilatas al vi (neniel kon- 
cernas vin)“; pĝ. 10: „Nu. kaj tiam (plue) — ? “; 
„Vi helpus tie, jes. Sed nur ŝajne, vi pensu 
(sciu)“ k. 8. Stileraroj: pĝ. 7: Li jam venas 
hodiuŭ (venos jam liodiaŭ)“; pĝ 30: „lasttempe 
(lastatempe)“ ; „post duona (!) horeto (duon- 
horeto)* k. s.

Temas pri verko de la mondliteraturo! 
Pro tio mi riskis kelkajn — ne riproĉojn! — 
proponojn por korektigo. Necesus kromaj. Ne 
ĉagrenu pri bonintenca kritikinto.

W. Smital-Wien.
„Yi Kola, Esperanto, povas fari tiajn 

miraklojn“ ! Ĉe la  Int Floraj Ludoj premiita 
unuakta originale teatraĵo. Eid. Paolet, S. Vito 
al Tagliamento. Bone ludebla teatraĵo, kiu 
pro la bumora enhavo certe kontentigos la 
legantaron. Kelkajn malĝustaĵojn en la teksto 
la fame konata verkinto Ghez forigos en la 
venonta eldono. St.

Fahrräder 1926
X! RADIO!!

Touristen^ und 
. S p o r t a r t i k e l

NÄHMASCHINEN
mit kostenlosem Stickunterricht 
auch gegen Te i l zah l ungen! !

|  T T T  IX., Liechtensteinstr. 27 
1 V * 1^^ VI., Gumpendorferstr. 67

IV.,WiednerHauptstr. 8
3 ^ “ Für Esperantisten 5°/0 Rabatt
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$9* trifft matt <£rperattiifiett ttttfe
rrlfält ätiehitafte?

Kie oni renkontas E.-istojn kaj
ricevas informojn?

So — d, Mo = 1 , Di — m, Mi =  me, Do — ĵ,
Fr =  v, Sa =  s.

Graz.
Esp.-Verein für Steiermark, Bürggasse 16. 

Gasthof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20—23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne. Do (ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte. Di (m) 20—22 h.
Klosterneuburg.

Esp.-Servo, Martinstr. 59—61, gastejo Ebner 
(Leiter: Ebner u.Leidimayr) täglich (ĉiutage).

Korneuburg.
E.-Verein, Mi (me), [Knabenschule 20 h.

St. Pölten.
'E.-societo „Nova sento“, gastejo Pasterer 

F (v), 20-22 h.
Wien.

i Austria Katolika Ligo Esperantista, L, Klee- 
L—' Tdattgasse 7, Mi (me) 17 — 10 h.

.1. Wiener Esp.-Verein, I., Weihburggasse 12, 
Kasino, Fr (v) 19‘30 h.

Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Rasumofsky- 
gasse 7, Cafe Zartl, Do (ĵ), 19—21 h.

J£sp -Verein der atädt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3. Sa (s) 18 30 — 20 30 h 
(den ersten Monatssamstag: Besuch der De- 
legitaro — la unuan sab. de 1’ monato en 
deiegitaro.)

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen
cafe), Do (Ĵ) 19-22 h.

Esp.-societo, „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahol, Mo (1) 19—23 h.

Akademischer Esperanto-Verein, I., Universität. 
Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio“.

Freie Esperantistische Arbeitsgemeinschaft. 
Auskünfte (Informoj), wie „Danubio*. Täg
lich (öiutage) 18—19’SO h.

.Esp.-Bildungsverein „Supren*. VII., Kaiser
straße 121, Cafe. Fr (v) 18—21 h.

Esp -Unio Fervojista XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16-19 h.

358p.-8 0 c. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Cafe Hildebrand, Do (Ĵ) 19 30 h.

<£ m pf et} lette werte firmen.
Rekomendindaj firmoj.

E. signifas, ke oni parolas E.-on,
Graz.

•Cafe =  kafejo:
„Post“, I. Häring, Neutorgasse.

Korneuburg.
Bäckerei =  bakejo:

Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.
Delikatessen, Spezerei, Modew. — dclikat- 

manĝaĵoj, spicoj, modaĵpj:
Franz Schupitta, Eisenbahng. 4.

Gemischtwaren =  Diversaĵoj:
Alois Cisar, Bisambergerstr. 21.

St. Pölten.
Modesalon =  Modojvendejo:

K. Adametz-Bianchini.
Wien.

SpeisehauH =  manĝejo:
Stadttheaterkeller, VIII., Daungasse 1.

Zuckerwaren =  sukerajisto:
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

U B R O V E N D E J O

WALLISHAUSSER
(ELDONEJO PAUL KNEPLER)

WIEN, I., LICHTENSTEG 1

Enger aller auf bem ©ebiete ber (Sjperanto» 
Literatur erjd)ienenen SBerfe.

3 ni eigenen Ver lage:
®Iüd  u. ©dg, gjperanto'ßebrbud) für 

tfurje unb jum ©elbjtunterrid)t. 20. Stuf!., 
$ceig ö 1-50.

Oiuj Esperanto -literaturajoj haveblaj.
En p r o p r a  e ldone jo:

Glück u. Sds, E.-o lernolibro por 
kursoj kaj meminstruo. 20. eldono,
Ŝ 1-60.

fiVfl,Tfii;.iüiiT,mirr’r;:jA’irrn,;.VMnrrf v  n rrvfii

Manfred M. Wertheimer
Tel.:

66-5-55, 670-07, 60-4-60
Wien L

Hoher M arkt 10—11 
(Ankerpalai«)

besorgt Kredite und alle bankgeschäft- 
lieben Transaktionen

*

prizorgas kreditojn kaj ĉiujn bank-
negocajn transigojn
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V. b. b.
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Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Degen, Arthur, Kleinet Lehrbuch f. d. Selbst- u. Fern

unterricht. 11.—16. Tausend. 36 8. geh. 8 1*— 
Dietterle, Prof. Or. Job., Esperanto-Lehrbuch f. höhere 

Schulen.
I. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 S. K artoniert 8 150 

II. Ue b u n g s  s t o f  f. 1926. 38 8. Karton. 8 1*50 
Qoldsohmidt, Thora, BÜdotabuloJ por la instruado de 

Esperanto. 36 hildoj kun klariganta teksto, ek- 
zercoj ekzemploj kaj gr&vaj aldonoj, prilabor- 
iiaj de Profesoro P r o  J o h :  U U ü e r l t .  3. verbeßfi 
Auflage. 1923. 104 8. Kartoniert 8. 6 —

Kreuz Robert. Esperanto im Handel und Verkehr. All
tägliche und kaufmännische Gespräche, kauf
männischer Briefwechsel v aren lis te . Handels- 
W örterverzeichnis. Kurze Sprachlehre. 112 8. 
Kartoniert s  s-10

Lippmann, Walter, Dr. Zamenhofs sprachliche Gut
achten. — Lingvaj Reapondoj — in deutscher 
Bearbeitung mit Ergänzungen u. Erläuterungen, 
te il. 70 s  Kartoniert 8 t*#6

Stark, Emil, Elementar Lehrbuch d. Esperantosprache.
8. ducbgeschene AuH. 1925. 104 8. Kart. 8. t \56 

— W örterverzeichnis dazu 48 Seiten. Geh. 8. 1*60 
Streidt. Georg, Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. 

Auf Grundlage der Anschauung und des E rleb
nisses. ln zwei Teilen mit 30 Bildern. Ilerausgc- 
geben von Sprachlehrer O . S t r p id t  unter Mitwir

kung v. Prof. J o h .  D ie t te r le  u. Lehrer A r t h u r  D e g e n .  
T e i l  I: U n t e r s t u f e .  5., durebgesehene Autt.

1926. 52. Seiten. Kartoniert. 8 l**ö
T e i l  II:  O b e r s t u f e .  1922. 50 8. Kart. 8 rfiO 

Velten, Wilhelm, Elementar Lehrbuch der Esperanto
sprache. 3., durebgesehene Auflage. 1922. 223 8. 
Geheftet. 8 3-40
Schlüssel dazu m it ausführlichem alphabetischem  
Sachregister. 68 Seiten. Geheftet. 8 1*70

Wörterbücher:
Bennemann. P.. Esperanto-Handwörterbuch, 1. T eil: 

Esperanto-Deutsch. 1923. 176 8. Gzlbd. 8 6*80 
II. Teil: Deutsch-Esperanto. Erscheint im
März 1926 .

Hirts Esperanto-Taschenwörterbuoh. Esperanto- 
Deutsch und Deutsch Esperanto. Für den täg
lichen Gebrauch. 1926 120 8. Kart. 8 2*—

Wüster, Eugen, Masohinentechnlsches Esperanto-Wör
terbuch der Grundbegriffe Esperanto-Deutsch und 
Deutsch-Esperanto. 1923. XIV, 89 S. Kart. 8 3.40 

— Enzyklopädisches Wörterbuch. Esperanto-Deutsch.
Erscheint in etwa 7 Teilen. Teil I (A—C) 8 26*50

Teil II (Ĉ—F) S 25.50 
Teil III und folgende in Vorbereitung. Probe
seiten kostenfrei.

Ausführlicher Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Abteilung
Vertriebsstelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlung: Kudnlf Foltanek, Wien I., Ballgasse 6, II (nächst dein Stephansplatz)
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Fondita 1863. Telefono „38-5-40 S erie“.

La plej malnova grandkomercejo de Austrio

A. Herzmansky
Wien VII

Mariahilferstraße 26 Stiftgasse 1, 3, 5, 7
rekomendas siajn abundenhavajn provizojn da silkaĵoj, 
veluroj, pluŝoj, laveblaj ŝtofoj, lanŝtofoj, tapiŝoj, kurtenoj, 
kovraĵoj, puntoj, subŝtofaĵoj, rubandoj, tolaĵoj, trikotaĵoj.

Ĉiam la plej novaj modeloj
je manteloj, kostumoj, vestoj, bluzoj, Wien-aj ledaĵoj,

ŝuoj, ĉapeloj, ombreloj.
X

Posedanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Korneuburg, Post
fach 2G. — Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25.


